Bilag til afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM‐pligt)
Sags nr.: 21/9170 (vejprojekt)
Sags nr.: 21/7500 (forsyningsprojekt)

Projektnavn: Omlægning af Søndre Ringvej samt nyt ledningsanlæg til udledning af regnvand.
Skemaets anvendelse:
Projektet vurderes på en skala, der er inddelt i fire vurderingsniveauer:
1: Projektet har en minimal eller ingen påvirkning. Afbødende foranstaltninger er ikke relevante.
2: Projektet har en lav påvirkning på miljøet, og der er ikke behov for afbødende foranstaltninger, men kan være forslag til optimering af projektet, så påvirkningen bliver minimal.
3: Projektet har en middel påvirkning på miljøet, og der skal gennemføres mindre afbødende foranstaltninger for at mindske miljøpåvirkningen.
4: Projektet har en høj påvirkning på miljøet, og der skal ske en ændring af projektet eller gennemføres større afbødende foranstaltninger for at mindske miljøpåvirkningen.
Ved vurderingen af projektets potentielle miljøpåvirkninger screenes der som minimum ift. følgende miljøparametre:
Biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker
og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske‐ og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse
faktorer.
Ved vurdering af de potentielle miljøpåvirkninger inddrages følgende faktorer:
a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer,
der forventes berørt)
b) indvirkningens art
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet
e) indvirkningens sandsynlighed
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet
g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter
h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.
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Bilag til afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM‐pligt)
Sags nr.: 21/9170 (vejprojekt)
Sags nr.: 21/7500 (forsyningsprojekt)

Myndighedsscreening
Bygherre: Assens Kommune og Assens Fjernvarme
Projektet etableres på matrikel 7000ah, 7000g, 628c, 628g, 629a, 629b, 630a og 630c.
Assens Kommunes planafdeling har modtaget en anmeldelse fra Assens Kommunes trafikafdeling af et anlægsprojekt for omlægning af Søndre Ringvej samt en anmeldelse fra
Assens Forsyning af et nyt ledningsanlæg til afledning af regnvand med etablering af nyt regnvandsudløb med olie‐ og benzinudskiller, sandfang, brønd og bygværk med kontraklap.
Projekterne er anmeldt hver for sig, men gennemføres som et samlet projekt, hvorfor der gennemføres en samlet screening for projekterne. Det fremgår af screeningens enkelte
punkter, hvilken del af projektet, der medfører hvilke påvirkninger. Assens Forsynings projekt er en direkte følge af vejprojektet.
Screeningen er lavet ud fra de to fremsendte anmeldeskemaer samt anmeldeskema med Assens Kommunes kommentarer samt supplerende oplysninger vedrørende
fredskovsarealet fremsendt af Assens Forsyning den 27. maj 2021.

Projektets karakteristika
1. Projektets dimensioner og udformning
(projektbeskrivelse)

Vejprojekt:
Omlægning af Søndre Ringvej i Assens fra krydset Søndre Ringvej/Næsvej ud for Rådhus Alle 1 til og med Søndre
Ringvej nr. 15. Der etableres desuden som en etape 2 cykelsti på hver side af eksisterende Søndre Ringvej og fra bro
nr. 52 frakobles Søndre Ringvej og ny vej tilkobles Søndre Havnevej. Der kan ske jordflytning mellem matrikler. Se
linjeføringen på nedenstående kort samt på: https://map.krak.dk/m/DGfOo
Projektets dimensioner (omlægningen af Søndre Ringvej):
Tværprofil: Fortov 1.2 meter, cykelsti 1.5 meter, kørebane 7 meter, cykelsti 1.5 meter, fortov 1,2 meter
Længdeprofil: Kørebanen kommer til at lægge på niveau med eksisterende terræn, dog fortovs bagkant hævet op til
kote 2.0. Linjeføring: cirka 400 meter. Areal: 5400 m2. Dybde: 0,75 meter. Eksisterende kantsten, chaussésten, muld
og brosten genbruges.
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Sags nr.: 21/9170 (vejprojekt)
Sags nr.: 21/7500 (forsyningsprojekt)

Forsyningsprojekt:
Anlægsarbejdet omfatter primært nye ledningsanlæg til afledning af regnvand. Der vil i sammenhæng med projektet
blive set på, om der er mulighed for yderligere separering på strækningenpå den eksisterende del af Søndre Ringvej
fra Willemoesgade til Skovvej. Der skal for den del af vejafvandingen, som er nord for Kærum Å´s krydsning af Sdr.
Ringvej etablereset nyt regnvandsudløb, som vist på skitsen nedenfor. Før udløbet anlægges olie‐ og benzinudskiller
og sandfang samt en brønd/et bygværk med kontraklap til sikring mod tilbagestuvning af vand ved højvande.
Ledningsanlægget anlægges under fortovet parallelt med den nye Søndre Ringvej og vil i store træk følge vejtraceets
horisontale geometri. Der er ikke noget bebygget areal, og der indgår ikke bygninger eller teknikhuse i projektet.
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Sags nr.: 21/9170 (vejprojekt)
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Kortudsnit 1: Oplandsplan fra udledningstilladelse med markering af nyt udløb til Kærum Å, Rambøll2021

Oversigtskort – systemoversigt med oplande, Rambøll april 2021
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Bilag til afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM‐pligt)
Sags nr.: 21/9170 (vejprojekt)
Sags nr.: 21/7500 (forsyningsprojekt)
2. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger iht. § 19 stk.
2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og
konkrete projekter (VVM) har foretaget af projektet
inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte
foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge,
begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige
virkninger for miljøet.

Der er i anmeldeskemaerne ikke angivet tilpasninger iht. § 19 stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og konkrete projekter (VVM).
Der arbejdes dog ifm. projektet på at etablere 20 parkeringspladser syd for det tidligere rådhus samt bevare mellem
10 og 20 parkeringspladser på det eksisterende grusareal, der i dag fungerer som parkeringsareal.

Vurderingsskala
4: Høj påvirkning, 3: Middel påvirkning, 2: lav påvirkning, 1:minimal eller ingen påvirkning

Vurdering af projektets påvirkning på miljøet

4

3

2

1

Projektets karakteristika
3. Projektets påvirkning som følge af forbruget af
naturressourcer ‐ særligt jordarealer, jordbund, vand og
biodiversitet.

X

Vejprojekt:
Det er oplyst, at der anvendes 702 m3 asfalt, 1080 m3 grus, hvoraf de 81 m3 er genbrug,
og 2538 m3 sand. Den anvendte vandmængde er ikke oplyst, da den ikke kendes på
nuværende tidspunkt. Vejprojektet dækker et areal på omkring 5400 m2, som i dag
anvendes til parkering og er udlagt med græs samt bebygget.
Forsyningsprojekt:
Det er i anmeldelsen oplyst, at der ifm. dele af anlægsarbejdet forventes at være et
behov for en midlertidig grundvandssænkning i anlægsperioden på cirka 6 uger.
Sænkningsniveauet vil være i størrelsesorden af 2,5‐3 meter. Mængden af oppumpet
grundvand vil i anlægsperioden være mindre end 100.000 m3. Der vil blive anvendt
tilkørte grus materialer i forbindelse med etablering af nye regnvandsledninger
(mængden er dog ikke oplyst), og der skal anvendes vand til spuling af de nye ledninger
i forbindelse med TV‐kontrol.
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Vurdering af projektets påvirkning på miljøet
4. Projektets behov for bortskaffelse af affald i:
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3
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1
X

Anlægsfasen
Driftfasen

I anlægsfasen for vejprojektet er der for at kunne anlægge vejen behov for at bortskaffe
eksisterende brønde og forsyningsledninger i jorden. Her ud over er der fundet
jernbanesveller i jorden, ligesom der er konstateret sporadisk forurenet jord. Al
bortskaffelse vil ske efter gældende regler, og eventuel flytning af jord fra
anlægsområdet til et areal inden for Assens Værfts områder vil ligeledes ske efter
gældende regler og med de nødvendige tilladelser. Der nedrives desuden en bygning,
hvor der er påvist forurenet og farligt affald i bygningsdele, herunder spor af kulbrinter i
betondæk samt PCB og tungmetaller i facadebeklædningen. Alt byggeaffald fra
nedrivningen vil blive bortskaffet korrekt iht. kommunens regulativ. I driftsfasen vil der
ikke være behov for bortskaffelse af affald.
I anlægsfasen for forsyningsprojektet er det oplyst, at overskudsjord håndteres fra
ledningsgraven i henhold til gældende lovgivning, og i tilfælde af forurenet jord
håndteres detteefter anvisning fra kommunen.
Ift. spildevand for begge projekter i anlægsfasen udledes dette ikke direkte til vandløb,
søer mv. Spildevand vil alene omfatte sanitært spildevand framandskabsfaciliteter på
byggepladserne. Spildevand vil blive afledt til spildevandssystemet – alternativt til
samletank.
I driftsfasen for forsyningsprojektet vil der fra den nye olie‐ og benzinudskiller og det
nye sandfang opsamles henholdsvis udskilte oliepartikler ogsedimenteret materiale.
Disse materialer skal bortskaffes som affald til godkendt deponi. Udskilleren vil blive
tømt senest, når ca. 75 % af den maksimale opsamlingskapacitet er nået. Sandfanget
tømmes senest, når det er halvt fyldt. Dog vil udskiller og sandfang sædvanligvis blive
tømt efter gældende driftsfrekvens hos Assens Forsyning og tømningen vil indgå som en
del af den af Assens Forsyning etablerede tømningsordning.

5. Medfører projektet risiko for forurening?

X

Projekterne medfører ikke en risiko for forurening. Der anlægges en ny vej og lægges
forsyningsledninger ned mv., hvor alle materialer, der indbygges, overholder eventuelle
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krav efter gældende lovgivning. Eventuelle overskydende materialer, der ikke anvendes,
vil blive bortskaffet. I driftsfasen vil der være vejvand, der kan indeholde forurening fra
biler. Vejvand vil blive afledt via olie‐ og benzinudskiller og sandfang.
Store dele af området hvor anlægsarbejderne foregår er områdeklassificerede og V1‐
kortlagt. Der er i forbindelse med projektering af vejen lavet en miljø‐ og geoteknisk
undersøgelse i vejtraceet.

Der er fundet forurening i boring 118 og 106. I 106 er der fundet 3,6 mg/kg af benz‐a‐
pyren(over afskæringskriteriet) 0,2 m.u.t og i 118 er der fundet 0,39 mg/kg af benz‐a‐
pyren i 0,45 m.u.t. , svarende til lettere forurenet jord. Alle andre prøver er kategori
1(ren) jord. Konklusionen er, at jorden hvor vejen skal laves er overraskende lidt
forurenet, men der er dog sporadiske jordforureninger. Al jordhåndtering vil ske i
overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anmeldelse
og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (BEK nr. 1452 af 07/12/2015).

7

Bilag til afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM‐pligt)
Sags nr.: 21/9170 (vejprojekt)
Sags nr.: 21/7500 (forsyningsprojekt)
Vurderingsskala
4: Høj påvirkning, 3: Middel påvirkning, 2: lav påvirkning, 1:minimal eller ingen påvirkning

Vurdering af projektets påvirkning på miljøet

4

3

2

6. Medfører projektet risiko for større ulykker og/eller
katastrofer, herunder som følge af forudsagte
klimaændringer?
7. Har projektet en påvirkning på menneskers sundhed?

1
X

X

Projektet er ikke forbundet med risiko for større ulykker/katastrofer. Vejprojektet
projekteres med gældende krav, herunder kørekurver. Oversigtsforholdene rundt om det
sydvestlige hjørne på Willemoesgade 15 er ikke gode, men der er i byen en maksimal
hastighed på 40 km/t, som her i dialog med politiet forventes nedsat til 40 km/t.
Støjende anlægsarbejde vil forekomme og vil kunne accepteres i det omfang, det
foregår på hverdage i dagtimerne. Såfremt der er behov for en udvidelse af denne
arbejdstid, skal det forud herfor anmeldes og godkendes af Assens Kommunes
miljøafdeling.
Anlægsarbejdet for vejforlægningen har en dybde på omkring 0,75 meter. Der forventes
derfor ikke at være behov for grundvandssænkning og dermed ikke at være støj fra en
eventuel grundvandspumpe. I forbindelse med anlægsarbejdet for
forsyningsledningerne, forventes der at være behov for grundvandspumpning. Såfremt
der er brug for at grundvandspumpe i døgndrift eller mange timer pr. dag i
anlægsfasen, bør det sikres, at pumpen så vidt mulig er elektrisk, og den ikke placeres til
gene for beboere i området.
Omlægningen af Søndre Ringvej fører ikke til en øget bilisme eller andre forhold, der
pga. en større påvirkning påvirker menneskers sundhed negativt. Biltrafikken på den
nordlige del af den eksisterende Søndre Ringvej vil falde, så beboere her bliver belastet
mindre af trafikstøj.

Projektets placering
8. Påvirker projektet den eksisterende og godkendte
arealanvendelse, herunder planlægning?

X

Det nye vejtracé føres over arealer, der i dag er omfattet af Lokalplan nr. 27 og Lokalplan
nr. I‐C901 samt forslag til Lokalplan 1.2‐15. Sidstnævnte er plangrundlaget for
vejomlægningen og forventes vedtaget den 30. juni 2021 forud for anlægsarbejdet
påbegyndes. I Lokalplan nr. I‐C901 er arealerne, hvor vejtracéet fører over, udlagt til
fremtidig vej og parkering og i Lokalplan 29 er arealanvendelsen havneformål. Med den
endelige vedtagelse af Lokalplan 1.2‐15 bliver Lokalplan 27 og Lokalplan I‐C901 aflyst for
de arealer, der er dækket Lokalplan 1.2‐15. Den del af vejprojektet, der løber over det
eksisterende nordlige stykke af Søndre Ringvej, er omfattet af Lokalplan 1.2‐10, der er en
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rammelokalplan, der udelukkende forholder sig til bebyggelsens ydre fremtræden og ikke
til arealanvendelser og vejanlæg.
Projektet har følgende påvirkning på de eksisterende arealanvendelser:
 Eksisterende parkeringsplads med plads til 9 biler syd for den gamle banegård
nedlægges.
 Del af eksisterende grusparkeringsplads (udlagt i Lokalplan I‐C901) nedlægges
delvist. Der er i dag plads til parkering af cirka 35 biler. Efter anlæggelse af vejen vil
der være plads til mellem 10 og 20 biler. Det præcise antal er stadig usikkert.
Grusparkeringspladsen er påtænkt inddraget ved en fremtidig planlægning for den
tidligere banegård. Det er ikke usandsynligt, at arealet også i fremtiden vil blive
anvendt til parkering, men den fremtidige anvendelse er endnu ikke kendt. En
ændret anvendelse vil sandsynligvis forudsætte vedtagelsen af en lokalplan.
 Bådebyggervej nedlægges og arealet vil som følge af vejomlægningen blive tillagt
den eksisterende parkeringsplads ved det kommende multitek. Der vil kunne
tilvejebringes omkring 20 parkeringspladser på arealet.
 Eksisterende græsarealer udlagt som grønne områder inddrages til den kommende
vej.
 Pga. omlægningen af Søndre Ringvej er det blevet muligt at imødekomme et ønske
fra Strandmølleskolen om tilkøb af areal. Der tilkøbes et areal mellem skolen og den
nye vej, hvor der ligger en parkeringsplads med plads til omkring 32
parkeringspladser. Arealet skifter ikke anvendelse, men parkeringspladsen bliver
privat.
 Eksisterende cirka 10 parkeringspladser på den vestlige side af Søndre Ringvej ud for
banegårdsbygningen nedlægges, hvis der skal etableres cykelsti. En nedlæggelse
kræver en dispensation fra Lokalplan 1.2‐15 med krav om etablering af
erstatningsparkeringspladser.
 Eksisterende 24 parkeringspladser langs den østlige kaj ud for det tidligere rådhus
forsvinder helt eller delvist som følge af forventet forbud fra politiet mod parkering.
Dette afklares med politiet, når vejprojektet er færdigprojekteret og gennemgået af
en trafiksikkerhedsrevisor.
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Som kumulativ effekt forsvinder ifm. anlæggelsen af en kommende havneplads cirka
20 parkeringspladser nord for pladsen. Anlæg af havnepladsen er ikke en del af
vejprojektet eller forsyningsprojektet, men vil have en kumulativ effekt ift. parkering
og ændrede køremønstre.

Som følge af omlægningen af Søndre Ringvej forsvinder omkring 100 parkeringspladser
fra området Willemoesgade og syd over (plus/minus). Der skal findes andre arealer til
disse parkeringspladser, hvor der er flere forskellige løsninger, der vil blive efterprøvet.
Bl.a. vil der blive set på muligheden for at finde alternativer til de administrative
medarbejdere til rådhuset, så de offentlige parkeringspladser ved Brugsen kan frigives.
Desuden benyttes denne parkeringsplads i dagtimerne, hvor det må forudsættes, at der
er mest tryk på behovet for parkering til anvendelserne i området om aftenen. Det er
vurderingen, at der ved at rykke rundt på arealer og inddrage nye arealer til parkering vil
være muligt at fremskaffe det nødvendige antal parkeringspladser, så behovet for
parkering efter anlægsarbejdets ophør kan imødekommes.
Forsyningsprojektet påvirker ikke arealanvendelsen væsentligt. Ledningerne graves i
jorden og dækkes til, så der ikke er synlige spor af ledningerne på terræn. Ledningerne
lægges under belagte flader.
9. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart
overfor den forventede miljøpåvirkning?

X

Projektområdet er placeret i et område med drikkevandsinteresser (OD‐område), men
uden for indvindingsopland til vandværk, boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) og
nitratfølsomt indvindingsområde. Nærmeste vandværksboring (DGU nr. 153.149) er
beliggende ca. 700 meter mod øst og tilhører det offentlige vandværk, Kildebakkens
Vandværk tilhørende Assens Vandforsyning. Området er ikke sårbart. Se også punkt 13
og 14.

10. Påvirker projektet naturressourcernes relative rigdom,
forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området
og dettes undergrund?

X

Der er ikke væsentlige naturressourcer i området ud over de § 3‐beskyttede områder og
den lille fredskov, der er beskrevet under pkt. 13 og 14.

11. Påvirker projektet det naturlige miljøs bæreevne?

X

Kærum Å ligger inden for projektområdet og i tilknytning hertil. Der ledes i dag vand fra
regnvandsbassinet nord for parkeringspladsen til åen. Ved projektets gennemførelse
ændres der ikke på udledningen til Kærum Å fra regnvandsbassinet.
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Herunder særligt fokus på vådområder, søer og åer,
kystområder og havmiljøet, skove, naturreservater og
naturparker.

Strandmølledammen, der ligger 80 meter fra projektområdet, ligger opstrøms projektet
og påvirkes ikke. Projektet påvirker ligeledes ikke kystområdet.
Der vil kunne blive udlagt lysåbne arealer ud i fredskoven jf. pkt. 14. Se nærmere herom
i pkt. 14.

12. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for
etableringen af reservater eller naturparker:?

X

Området med nære omgivelser er ikke områder, hvor der er potentiale for etablering af
reservater eller naturparker.

13. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede
naturområder?

X

Der er cirka 80 meter fra anlægsarbejdet til Strandmølledammen, der er omfattet af en
§ 3‐beskyttelse. Der ud over er Kærum Å, der er beliggende inden for projektområdet
og i tilknytning til projektområdet, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Hverken
Strandmølledammen eller Kærum Å påvirkes som følge af projektet.

Nationalt:
Internationalt (Natura 2000):

Området ligger i en afstand af ca. 3 km fra Natura 2000 område 112 Lillebælt og
Ramsarområde 15, Lillebælt. Bevaringsmålsætningen for Natura 2000‐områder er at
sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som
områderne er udpeget for. For Ramsarområder er målsætningen, at beskyttelsen
skal fremmes.
De marine naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000‐område nr.
112 Lillebælt er sandbanker, mudder‐ og sandflader, kystlaguner og strandsøer,
lavvandede bugter og vige, rev samt sangsvane, edderfugl, bjergand, hvinand,
toppet skallesluger, havørn, rørhøg, mosehornugle, plettet rørvagtel, klyde,
brushane, fjordterne, havterne, dværgterne og marsvin1.
En række af disse naturtyper og arter kan være sårbare over for næringsstofpåvirkning
og miljøfarlige forurenende stoffer. Etablering af sandfang og olie‐ og benzinudskiller

1

Jf. Natura 2000-plan 2016-2021, Lillebælt. Miljø- og Fødevareministeriet, april 2016.
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1
inden udløb til et vandområde sikrer, at overfladevand fra de tilsluttede oplande
passerer igennem sand‐ og oliefang og, at bundfældelige stoffer tilbageholdes.
På den baggrund og på grund af den store afstand på ca. 3 km i luftlinje vurderes det, at
projektet med de stillede vilkår ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter vil indebære negative påvirkninger af Natura 2000‐områder.

14. Forventes området at rumme beskyttede arter efter
habitatdirektivets bilag IV, og vil projektet påvirke disse?

X

Nord for Kærum Å er der registreret et areal med fredsskov. Dele af skoven nord for
Kærum Å består af større og ældre træarter af bøg, eg, ask og ahorn, som er delvist
overgroet af klatreplanten, vedbend, der skaber skjulesteder for flagermus. Enkelte
træer er derudover ved at gå ud. Udgåede stammer og afrevne grene giver potentiale
for hulheder og dermed mulige overvintringspladser for flagermus. Skoven ligger
samtidig i forlængelse af en ledelinje langs med Kærum Å, hvilket øger sandsynligheden
for at flagermus søger føde i området ved skoven og langs vandløbet.
Det endelige tracé er ift. tracéet i anmeldelsen af projekterne iht. Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter blevet ændret en smule,
så tracéet for vejen er rykket mod øst. Det betyder, at projektet og et nødvendigt 5
meter bælte langs skoven ikke berører særlig meget af fredskoven. Ønsket om at skabe
et grønt bælte langs skoven kan dog medføre behov for at udlægge arealer som
lysåbne, men dette vil kun blive gjort, såfremt det er foreneligt med beskyttelsen af
eventuelle flagermus i skoven. Miljøstyrelsen inddrages ift. udnyttelsen af 10‐
procentreglen for lysåbne arealer i fredskov.

15. Forventes området at rumme rødlistearter, og vil
projektet påvirke disse?

X

På rødlisten er oplistet flere flagermusarter. Der er jf. pkt. 14 en sandsynlighed for, at
flagermus søger føde i området ved fredskoven ved projektområdet samt ved Kærum Å.
Projektet påvirker ikke Kærum Å og vil ikke få en påvirkning på fredskoven ift. flagermus.
Lysåbne arealer jf. pkt. 14 udlægges kun, såfremt det er foreneligt med beskyttelsen af
eventuelle flagermus i skoven. Der er ikke kendskab til, at der kan være flere rødlistearter
i området.

16. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?

X

Kærum Å
Det nye regnvandsudløb har udledningspunkt i Kærum Å meget tæt på vandløbets udløb
i Lillebælt. Jf. vandområdeplanen 2015‐2021 er den berørte strækning af vandløbet
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stærkt modificeret. Vandløbet er på strækningen påvirket af saltvand samt
stuvningspåvirket, da vandstanden i vandløbet følger udsvingene i vandstanden i havet.
Der er ikke monteret højvandsklap, sluse eller lignende inden vandløbets udløb i Assens
Havn. Udledningen vurderes ikke at påvirke den hydrauliske belastning af Kærum Å, og
der er i udledningstilladelsen ikke stillet vilkår om forsinkelse af tag‐ og overfladevand fra
kloakoplandet. Derimod er der stillet vilkår om erosionssikring af vandløbsbrink og –bund
for at mindske udledningens fysiske påvirkning af vandløbet mest muligt.
For at sikre rensning af tag‐ og overfladevand fra befæstede arealer inden udledning til
Kærum Å, er der i udledningstilladelsen stillet vilkår om etablering af sandfang og olie‐
og benzinudskiller. Der er endvidere stillet vilkår om, at sandfang og udskilleranlægget
skal dimensioneres efter gældende anvisninger for at sikre anlæggets korrekte
dimensionering og funktion samt om regelmæssigt tilsyn og tømning af sandfang og
udskilleranlæg. Dette for at sikre anlæggets nødvendige funktion, forhindre tilklogning
og udledning af forurenende stoffer til vandløbet. Endeligt stilles der vilkår om, at
sandfang i anlægsfasen skal tømmes, når 50 procent af lagervolumen er fyldt op, så det
sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v., der kan påvirke vandområdernes
tilstand negativt.
På baggrund af udledningstilladelsens vilkår vurderes udledningen ikke at medføre en
væsentlig tilførsel af forurenende stoffer til vandområderne. Der er tale om separat
regnvandsudledning, og det er opfattelsen, at udformning og dimensionering af
sandfang og olie‐ og benzinudskiller sikrer, at der vil ske en hensigtsmæssig
tilbageholdelse af forurenende stoffer.
Grundvand
Projektområdet er placeret i et område med drikkevandsinteresser (OD‐område), men
uden for indvindingsopland til vandværk, boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) og
nitratfølsomt indvindingsområde. Nærmeste vandværksboring (DGU nr. 153.149) er
beliggende ca. 700 meter mod øst og tilhører det offentlige vandværk, Kildebakkens
Vandværk tilhørende Assens Vandforsyning.
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Der er i kloakoplandet til udløbspunktet kortlagt jordforurening på vidensniveau 1 og 2,
som beskrevet under pkt. 5. Da der kun er tale om udledning af tag‐ og overfladevand
fra befæstede arealer i de korlagte områder, vil der ikke opstå kontakt mellem
regnvandet og en eventuel forurenet jord.
Ligeledes etableres der tætte ledninger, sandfang og olie‐ og benzinudskiller, og det er
vurderingen, at der heller ikke under transporten af tag‐ og overfladevand til
udledningspunktet vil være en interaktion mellem en eventuel jordforurening og
regnvandet fra kloakoplandet. Af hensyn til beskyttelse af drikkevandsinteresserne og
grundvandsbeskyttelsen i området er der i udledningstilladelsen fastsat vilkår om
regelmæssig tømning og kontrol af sandfang og udskilleranlæg.
Da der er tale om almindeligt belastet tag‐ og overfladevand, som ledes gennem
sandfang og olie‐ og benzinudskiller, der er underlagt krav om tømning og kontrol,
vurderes faren for udsivning af olie fra udskilleranlægget at være lille.

17. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?

X

Projektet etableres i Assens by, men ikke i et tæt befolket område. Projektet etableres
primært på åbne havnenære flader, men omfatter dog eksisterende vejstrækninger, hvor
op til der er placeret boliger.

18. Kan projektet påvirke historiske, kulturelle,
arkæologiske, æstetiske og/eller geologiske
landskabstræk og/eller har projektet en visuel påvirkning
på landskabet?

X

Projektet ændrer på den eksisterende gadestruktur med etablering af en vej, hvor det
tidligere banelegeme løb. Der er ikke levn tilbage af jernbanen på arealerne, hvor den
nye vej lægges, og der er ikke historiske strukturer, der påvirkes negativt. Der er indgået
aftale med Odense Bys Museer om overvågning ifm. anlægsarbejdet, så eventuelle
jordfaste fortidsminder kan blive registreret.

19. Medfører projektet et behov for eller har en påvirkning
på muligheden for løsninger ift. klimatilpasning?

X

Projektområdet ligger inden for Indsatsområde 1.2P Assens Havneområde samt søværts
oversvømmelsesplanlinjen ligeledes udpeget i kommuneplanen. Indsatsområde og
planlinje er vist på nedenstående kort.
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Vejen lægges i kote 2.0 og fanger eksisterende kote 1,1 ved østkajen ud for det tidligere
rådhus. Der er i Lokalplan 1.2‐15 for vejprojektet og i Lokalplan 1.2‐16 arbejdet med
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klimatilpasning, og der er fastsat bestemmelser, der sikrer en hensigtsmæssig
håndtering, og at vand kan afledes.

Påvirkningens karakter
20. Indvirkningens størrelsesorden, rumlige udstrækning
(f.eks. geografisk område og antallet af personer, der
forventes berørt), art, grænseoverskridende karakter,
intensitet og kompleksitet, sandsynlighed, forventede
indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet er
vurderet under de enkelte punkter ovenfor. Er der
forhold, der ikke er medtaget, kan de anføres her.

X

Er behandlet under de enkelte punkter ovenfor.

21. Hvorledes er kumulationen af projektets
indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende
og/eller godkendte projekter?

X

Omlægningen af Søndre Ringvej berører et regnvandsbassin, der som følge af det nye
tracé skal omlægges eller lægges i rør. Der vil ikke ske en øget udledning fra
regnvandsbassinet, der sjældent står i overløb. Der vil skulle gennemføres anlægsarbejde
med en ændret form på bassinet. Anlægsarbejdet vurderes ikke at have en kumulativ
effekt.
Det tidligere rådhus omdannes til multitek. I den forbindelse anlægges en havneplads og
Willemoesgade og Bådebyggervej nedlægges. Når en havneplads anlægges, nedlægges
20 parkeringspladser. Disse og dermed den kumulative effekt er medtaget under pkt. 8.
Anlægsarbejderne udføres forskudt, og der sikres omkørselsmuligheder for trafikken, så
trafikken fortsat ledes gennem byen ned om havnen.
Assens Forsyning har planer om at separatkloakere ejendomme uden for projektområdet
for vej‐ og forsyningsprojektet screenet heri. Her ud over at udskifte en gammel
støbejernsvandledning på den nordlige del af Søndre Ringvej øst for
banegårdsbygningen. Udskiftning af ledningen og separatkloakeringen koordineres med
eventuelle anlægsarbejder for cykelsti, så påvirkningen mindskes mest muligt.
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22. Hvad er muligheden for reelt at begrænse
indvirkningerne?

X

Der vurderes ikke at være væsentlige indvirkninger, der skal begrænses. Projektet
overholder gældende lovgivning, der i sig selv medfører, at en lang række hensyn til
miljøet er varetaget.

23. Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

X

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

Myndighedens konklusion

Ja
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at
det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt,
således at det er omfattet af krav om miljøvurdering
(VVM‐pligtigt):

Dato: 10. juni 2021

Nej
X

På baggrund af den gennemførte screening er det vurderingen af vejprojektet samt
forsyningsprojektet hverken i sig selv eller som samlet projekt medfører en væsentlig
påvirkning på miljøet.

Sagsbehandler: Ann‐Mett M. Sepstrup
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